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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ    Αζήκα,  30/8/2019 

1ε Τ.Πε ΑΣΣΖΗΕ      Αν. πνςη.:25137  

Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΣΑ»  

Δηεφζοκζε Δημηθεηηθήξ Τπενεζίαξ  

Τπμδηεφζοκζε Οηθμκμμηθμφ  

Σμήμα  Πνμμεζεηχκ   

Πιενμθμνίεξ: Γμμ.  Δςγναθάθεξ  

Σειέθςκμ: 213 – 2032607 

Fax: 213 – 2033668, 210 – 7789345 

E-mail: e.zografakis@gna-gennimatas.gr 

 

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ ΠΜΡ ΡΝ’ ΑΞ.24-2Γ/2019 ΔΓΡΠΓΞΜΡ ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΜΡ 

ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ CPV: 50332000-1, «ΡΝΕΞΓΟΖΓΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ 

ΡΝΜΔΜΙΕΟ ΠΕΘΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΩΚ» ΟΡΚΜΘΖΗΕΟ ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑΟ 

ΔΑΝΑΚΕΟ 30.000,00€ (ΝΘΓΜΚ  ΦΝΑ 24% ),ΙΓ ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ 

ΠΕΚ ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΑΝΜΣΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ΝΜΡ 

ΝΞΜΟΔΖΜΞΖΔΓΠΑΖ ΑΝΜΗΘΓΖΟΠΖΗΑ ΒΑΟΓΖ ΠΕΟ ΠΖΙΕΟ. 

Γίδμξ δηαγςκηζμμφ οκμπηηθυξ Δηαγςκηζμυξ 

Ηνηηήνημ Ηαηαθφνςζεξ Ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή 

άπμρε πνμζθμνά πμο πνμζδημνίδεηαη 

απμθιεηζηηθά βάζεη ηεξ ηημήξ 

(αμηλόηεοη Πιμή) 

 

Υνυκμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμφ  Εμενμμεκία ιήλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 

θαη δηεκένγεηαξ. Δηαγςκηζμμφ:                  

  12/09/2019 

ώοα 14:00 πμ. 

Εμενμμεκία δεμμζίεοζεξ ζηηξ 

ηζημζειίδεξ ΗΕΙΔΕ –ΔΖΑΤΓΓΖΑ  

30/8/2019 

 

Συπμξ Δηεκένγεηαξ ΓΚΑ «Γ. Γεκκεμαηάξ» 

Σαποδνμμηθή Δηεφζοκζε: Ιεζμγείςκ 

154, Αζήκα Σ.Η. 11527  

Πενηγναθή Ηαηεγμνίαξ  «ΡΝΕΞΓΟΖΓΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ 

ΡΝΜΔΜΙΕΟ 

ΠΕΘΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΩΚ», ΙΓ CPV: 

50332000-1  

Πνμτπμιμγηζζείζα Δαπάκε 30.000,00€ (πιέμκ ημο ΦΠΑ) ήημη 

Πνμξ: Οηθμκμμηθμφξ Φμνείξ 

mailto:e.zografakis@gna-gennimatas.gr


 

  

2 

 

37.200,00 (ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ)  

Οημείτζη: ε πενίπηςζε πμο δεκ θαηαζηεί δοκαηή ε ζφγθιεζε ηεξ επηηνμπήξ 

δηεκένγεηαξ, θαηά ηεκ μνηζζείζα εμένα δηεκένγεηαξ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα εηδμπμηεζμφκ 

εγγνάθςξ γηα ημ πνυκμ θαη ημ ηυπμ απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

 

Έςξμηαπ ρπόση:  

1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/8-8-2016 η.Α΄) «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ 

Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 

2014/25/ΓΓ)», θαη εηδηθυηενα ημο άνζνμο 117 «οκμπηηθυξ δηαγςκηζμυξ».  

2. Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαν.Δ5 ημο Κ.4152/2013 «πενί ζοκαιιαγχκ μεηαλφ 

επηπεηνήζεςκ θαη δεμμζίςκ ανπχκ». 

3. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 13 ημο Κ.3918/11 «Δηανζνςηηθέξ αιιαγέξ ζημ ζφζηεμα 

ογείαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ». 

4. Σηξ δηαηάλεηξ ημο N.3329/05 (ΦΓΗ 81/η.Α’/04.04.2005) «Γζκηθυ φζηεμα Τγείαξ θαη 

Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ». 

5. Σεκ οπ’ ανηζμ. 5/31-1-2019 (ΘΓΙΑ ΓΕΔ 12μ ) Απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ 

ομβμοιίμο ημο Κμζμθμμείμο ε μπμία έπεη ακανηεζεί ζημκ ηζηυημπμ ΔΖΑΤΓΓΖΑ με 

ΑΔΑ:6ΘΔΓ4690ΩΚ-ΩΓΤ), με ηεκ μπμία εγθνίζεθε ε  δηεκένγεηα οκμπηηθμφ 

Δηαγςκηζμμφ γηα ηεκ ακάδεηλε ακαδυπμο μηθμκμμηθμφ θμνέα γηα ηεκ πανμπή 

οπενεζηχκ ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ (SLA) Tειεπηθμηκςκηαθμφ Γπηπεηνεζηαθμφ 

οζηήμαημξ Φςκήξ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ (1) έημοξ θαη γηα ηεκ θαηάνγεζε ηςκ 

17 παιαηχκ ηειεθςκηθχκ θέκηνςκ θαη ηεκ έκηαλή ημοξ ζημ ηειεθςκηθυ θέκηνμ 

(Ζ.P.) ημο Κμζμθμμείμο με απιέξ ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ γηα ηεκ επίηεολε ηεξ 

ζεμηηήξ ιεηημονγηθυηεηαξ πμο ελοπενεημφζακ θαηά ηεκ ιεηημονγία ημοξ (CPV 
50332000-1: Τπενεζίεξ ζοκηήνεζεξ οπμδμμήξ ηειεπηθμηκςκηχκ), 
πνμτπμιμγηζζείζαξ ζοκμιηθήξ δαπάκεξ 30.000,00€ ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ, 

με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ 

πνμζθμνά (παμειυηενε ηημή) θαη με ακάνηεζε αοημφ ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

Κμζμθμμείμο (www.gna-gennimatas.gr) θαη ζημοξ ηζηυημπμοξ ΔΖΑΤΓΓΖΑ θαη 

ΗΕΙΔΕ. 

6. Σεκ οπ’ανηζμ. 11/13-03-2019 (ΘΓΙΑ 17μ) Απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο  

ημο Κμζμθμμείμο ε μπμία έπεη ακανηεζεί ζημκ ηζηυημπμ ΔΖΑΤΓΓΖΑ με 

ΑΔΑ:6ΘΔΓ4690ΩΚ-ΩΓΤ με ηεκ μπμία εγθνίζεθακ: 

 1) Οη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ «οκηήνεζε Σειεπηθμηκςκηαθμφ 

Γπηπεηνεζηαθμφ οζηήμαημξ Φςκήξ ημο Κμζμθμμείμο», πμο θαηαηέζεθακ με ημ 

οπ΄ανηζμ. 5032/18-2-2019 έγγναθμ ηεξ μνηζζείζαξ επηηνμπήξ.  

     2) Ε πνμθήνολε ημο οκμπηηθμφ Δηαγςκηζμμφ γηα ηεκ ακάδεηλε ακαδυπμο   

        μηθμκμμηθμφ θμνέα γηα ηεκ πανμπή οπενεζηχκ ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ (SLA)   

       Tειεπηθμηκςκηαθμφ Γπηπεηνεζηαθμφ οζηήμαημξ Φςκήξ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ   

(1) έημοξ θαη γηα ηεκ θαηάνγεζε ηςκ 17 παιαηχκ ηειεθςκηθχκ θέκηνςκ θαη ηεκ  

http://www.gna-gennimatas.gr/
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έκηαλή ημοξ ζημ ηειεθςκηθυ θέκηνμ (Ζ.P.) ημο Κμζμθμμείμο με απιέξ 

ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ γηα ηεκ επίηεολε ηεξ ζεμηηήξ ιεηημονγηθυηεηαξ πμο 

ελοπενεημφζακ θαηά ηεκ ιεηημονγία ημοξ (CPV 50332000-1: Τπενεζίεξ 
ζοκηήνεζεξ οπμδμμήξ ηειεπηθμηκςκηχκ), πνμτπμιμγηζζείζαξ ζοκμιηθήξ δαπάκεξ 

30.000,00€ ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ 

ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά (παμειυηενε ηημή), με 

ακάνηεζε αοημφ ζηεκ ηζημζειίδα ημο Κμζμθμμείμο (www.gna-gennimatas.gr) θαη 

ζημοξ ηζηυημπμοξ ΔΖΑΤΓΓΖΑ θαη ΗΕΙΔΕ. 

7. Σεκ οπ’ ανηζμ. 19/24-4-2019 (ΘΓΙΑ 13μ ) Απυθαζε Δ.., με ηεκ μπμία μμυθςκα 

απμθαζίζηεθε, εγθνίζεθε: 

           Κα δηεκενγεζεί οκμπηηθυξ Δηαγςκηζμυξ γηα ηεκ ακάδεηλε ακαδυπμο μηθμκμμηθμφ                        

           θμνέα γηα ηεκ πανμπή οπενεζηχκ ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ (SLA) Tειεπηθμηκςκηαθμφ  

          Γπηπεηνεζηαθμφ οζηήμαημξ Φςκήξ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ (1) έημοξ θαη γηα ηεκ  

          θαηάνγεζε ηςκ 17 παιαηχκ ηειεθςκηθχκ θέκηνςκ θαη ηεκ έκηαλή ημοξ ζημ   

          ηειεθςκηθυ θέκηνμ (Ζ.P.) ημο Κμζμθμμείμο με απιέξ ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ γηα ηεκ   

          επίηεολε ηεξ ζεμηηήξ ιεηημονγηθυηεηαξ πμο ελοπενεημφζακ θαηά ηεκ ιεηημονγία  

           ημοξ (CPV 50332000-1: Τπενεζίεξ ζοκηήνεζεξ οπμδμμήξ ηειεπηθμηκςκηχκ), με  

           πνμτπμιμγηζζείζα δαπάκε 30.000,00€ πιέμκ ΦΠΑ, θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ  

           πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά (παμειυηενε ηημή)  

           θαη ακάνηεζή ημο ζηεκ ηζημζειίδα ημο Κμζμθμμείμο (www.gna-gennimatas.gr) θαη  

           ζημοξ ηζηυημπμοξ ΔΖΑΤΓΓΖΑ θαη ΗΕΙΔΕ, με ηηξ ήδε εγθνηζείζεξ ηεπκηθέξ  

           πνμδηαγναθέξ θαη απυ ηεκ ίδηα μνηζζείζα επηηνμπή, με ηνμπμπμίεζε ημο  

          εγθεθνημέκμο Πίκαθα Πνμγναμμαηηζμμφ ηςκ ζομβάζεςκ ανμμδηυηεηαξ ημο  

           Κμζμθμμείμο, ςξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, γηα ημ έημξ 2019.  

8. Σεκ οπ’ ανηζμ. 31/8-8-2019 (ΘΓΙΑ 19μ) Απυθαζε Δ.., με ηεκ μπμία μμυθςκα 

απμθαζίζηεθε: 

Θαμβάκμκηαξ οπυρε ημ οπ’ ανηζμ. 22411/23-7-2019 πναθηηθυ αλημιυγεζεξ ημο οπ’ 

ανηζμ. 24Γ/2019 Γπακαιεπηηθμφ οκμπηηθμφ Δηαγςκηζμμφ CPV:50332000-1 

«ΤΠΕΡΓΖΓ ΤΚΣΕΡΕΕ ΤΠΟΔΟΙΕ ΣΕΘΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΩΚ», γηα έκα 

έημξ ζοκμιηθήξ πνμτπμιμγηζζείζαξ δαπάκεξ 30.000,00 € (πιέμκ ΦΠΑ 24%), με 

θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ 

πνμζθμνά, εγθνίκεη ηεκ επακάιερε ημο εκ ιυγς δηαγςκηζμμφ, με ηηξ ήδε 

εγθνηζείζεξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη απυ ηεκ ίδηα μνηζζείζα επηηνμπή, ιυγς ημο 

υηη μ μυκμξ πνμζθένςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ΣΡΑΚΗΟΙ ΓΠΓ πνμζθένεη 

οπενεζίεξ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα εκκέα (9) μεκχκ, εκχ ε δηαθήνολε ακαθένεη γηα 

πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ (1) έημοξ.  

 

9. To οπ’ανηζμ. 79 άνζνμ παν.4 κ.4412/2016(Α147) «Σοπμπμηεμέκμ έκηοπμ οπεφζοκεξ 

δήιςζεξ». 

 

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ 

Δεφηενμ επακαιεπηηθυ ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ με θαηάζεζε γναπηχκ θαη ζθναγηζμέκςκ 

πνμζθμνχκ, γηα ηεκ ακάδεηλε ακαδυπμο μηθμκμμηθμφ θμνέα γηα ηεκ πανμπή οπενεζηχκ 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ (SLA) Tειεπηθμηκςκηαθμφ Γπηπεηνεζηαθμφ οζηήμαημξ Φςκήξ γηα 

πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ (1) έημοξ θαη γηα ηεκ θαηάνγεζε ηςκ 17 παιαηχκ ηειεθςκηθχκ 

θέκηνςκ θαη ηεκ έκηαλή ημοξ ζημ ηειεθςκηθυ θέκηνμ (Ζ.P.) ημο Κμζμθμμείμο με απιέξ 

ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ γηα ηεκ επίηεολε ηεξ ζεμηηήξ ιεηημονγηθυηεηαξ πμο 

ελοπενεημφζακ θαηά ηεκ ιεηημονγία ημοξ (CPV 50332000-1: Τπενεζίεξ ζοκηήνεζεξ 
οπμδμμήξ ηειεπηθμηκςκηχκ), πνμτπμιμγηζζείζαξ ζοκμιηθήξ δαπάκεξ 30.000,00€ πιέμκ 

ΦΠΑ, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ 

πνμζθμνά (παμειυηενε ηημή), 

Ε οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεηαη ζημ Πνςηυθμιιμ ημο Κμζμθμμείμο. Πνμζθμνέξ 

πμο θαηαηίζεκηαη ζηεκ Τπενεζία εθπνυζεζμα, ζα επηζηνέθμκηαη δίπςξ κα 

απμζθναγηζζμφκ.  

Ε ακαζέημοζα ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, μεηά απυ γκχμε ημο ανμυδημο μνγάκμο, 

μαηαίςζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ δεμυζηαξ ζφμβαζεξ, ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα 

ζημ άνζνμ 106 ημο Κ. 4412/16. 

 

 

ΑΞΘΞΜ 1 

ΝΖΚΑΗΑΟ ΓΖΔΩΚ-ΝΞΜΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ 

 

 

 

Είδορ ζύμθωνα με ηο 

Ποζό
η. 

Αξία χωπίρ 
Φ.Π.Α. 

Αξία με 
Φ.Π.Α. 

Κπιη. 

Κωδικολόγιο CPV Αξιολ. 

    

Κωδικόρ 

Πεπιγπαθή CPV M.M. 

  

CPV   

50332000-1 Τπενεζίεξ 
ζοκηήνεζεξ 
οπμδμμήξ 
ηειεπηθμηκςκη
χκ 

ΤΠΕΡΓΖΑ 1 30.000,00 37.200,00 πιέμκ 

ζομθένμοζα 

απυ 

μηθμκμμηθή 

άπμρε  

πνμζθμνά πμο 

πνμζδημνίδεηαη 

απμθιεηζηηθά 

βάζεη ηεξ 

ηημήξ 

(αμηλόηεοη 

Πιμή) 
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ΑΞΘΞΜ 2 

ΡΝΜΒΜΘΕ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ-ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ 

Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ή εκχζεηξ / 

θμηκμπναλίεξ αοηχκ ή ζοκεηαηνηζμμί πμο πιενμφκ ημοξ υνμοξ ηεξ Δηαθήνολεξ. 

1. φμθςκα με ημκ κ.4412 άνζνμ 102, ε οπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα δεηήζεη απυ 

ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημηπεία απαναίηεηα γηα ηεκ ηεθμενίςζε ηςκ πνμζθενμμέκςκ ηημχκ, 

μη δε οπμρήθημη ακάδμπμη οπμπνεμφκηαη κα πανέπμοκ αοηά εκηυξ πνμζεζμίαξ επηά (7) 

ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ εμένα πμο αοηά ζα δεηεζμφκ. Ε εοζφκε υμςξ γηα ηεκ αθνίβεηα 

ηςκ ακαθενμμέκςκ βανφκεη απμθιεηζηηθά ημκ ακάδμπμ. 

2. Ακ ζηεκ πνμζθμνά ή ζηεκ αίηεζε ζομμεημπήξ οπάνπεη μπμηαδήπμηε πνμζζήθε ή 

δηυνζςζε, αοηή πνέπεη κα είκαη θαζανμγναμμέκε θαη μμκμγναμμέκε απυ ημκ ζοκηάθηε, ημ 

δε ανμυδημ υνγακμ παναιαβήξ θαη απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη αηηήζεςκ 

ζομμεημπήξ, θαηά ημκ έιεγπμ, μμκμγνάθεη δε θαη ζθναγίδεη ηεκ ηοπυκ δηυνζςζε ή 

πνμζζήθε. 

3. Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη μέζα ζε ζθναγηζμέκμ (θφνημ) θάθειμ με δομ ακηίηοπα, 

ζημκ μπμίμ πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη εοθνηκχξ: 

 α. Ε ιέλε «πνμζθμνά» με θεθαιαία γνάμμαηα. 

 Β. Ε επςκομία ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ. 

 Γ. Ο ανηζμυξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη μ ηίηιμξ αοηήξ. 

 Δ. Ε εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

 Γ. Σα ζημηπεία ημο απμζημιέα (μηθμκμμηθμφ θμνέα). 

4. Γκηυξ ημο ακςηένς θαθέιμο ζα πενηιαμβάκμκηαη ηνεηξ (3) λεπςνηζημί ζθναγηζμέκμη 

(οπμ)θάθειμη, με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ», «Σεπκηθή Πνμζθμνά» θαη 

«Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά», ακηίζημηπα. Σμ πενηεπυμεκμ ηςκ θαθέιςκ ζα είκαη ζφμθςκα με 

ηα μνηδυμεκα: ζημ άνζνμ 93 «πενηεπυμεκμ θαθέιμο Δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ», άνζνμ 

94 «πενηεπυμεκμ θαθέιμο Σεπκηθήξ πνμζθμνάξ», θαη άνζνμ 95 «ηνυπμξ ζφκηαλεξ θαη 

οπμβμιήξ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ», ημο Κ.4412/2016.  

5. Ε απμζθνάγηζε ημο θαθέιμο ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ, ηεπκηθχκ θαη 

μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ ζα πναγμαημπμηεζεί ζε μηα ή δομ ζοκεδνηάζεηξ, θαηά ηεκ θνίζε 

ηεξ επηηνμπήξ.  

Σα απμηειέζμαηα ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ επηθονχκμκηαη με μία απυθαζε ημο 

απμθαηκυμεκμο μνγάκμο ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ε μπμία θμηκμπμηείηαη με επημέιεηα 

αοηήξ ζημοξ πνμζθένμκηεξ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο άνζνμο 100 

ημο Κ.4412/2016. Ηαηά ηεξ ακςηένς απυθαζεξ πςνεί έκζηαζε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 

127 ημο Κ.4412/2016. 

6. Οη πνμζθμνέξ θαη ημ Σοπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Τπεφζοκεξ Δήιςζεξ ζα οπμγνάθμκηαη θαη 

μμκμγνάθμκηαη ακά θφιιμ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα ή ζε πενίπηςζε κμμηθχκ πνμζχπςκ 

απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ αοηχκ. 

7.Οη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ  ζα  οπμβάιιμοκ πνμζθμνά γηα  ηεκ οπενεζία  πμο 

πενηιαμβάκεηαη ζηε δηαθήνολε. Ε ηημή ηεξ πνμζθμνάξ γηα ηεκ πνμξ πανεπυμεκε οπενεζία 

ζα εθθνάδεηαη ζε εονχ (€). ηεκ πνμζθενυμεκε ηημή ζα πενηιαμβάκεηαη μη ηοπυκ οπέν 

ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε εθηυξ ΦΠΑ. Απυ ηεκ μηθμκμμηθή 

πνμζθμνά πνέπεη κα πνμθφπηεη ζαθχξ ε ηημή μμκάδαξ γηα ηεκ πνμξ πανεπυμεκε οπενεζία  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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Τπενεζία πμο αλημιμγήζεθε θαηά ηεκ Σεπκηθή Πνμζθμνά θαη δεκ ακαθένεηαη ζηεκ 

Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά ή ακαθένεηαη πςνίξ ηημή, ζεςνείηαη υηη πνμζθένεηαη με μεδεκηθή 

αλία. Πνμζθμνέξ ζηηξ μπμίεξ δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε ηημή ή πμο 

ζέημοκ υνμ ακαπνμζανμμγήξ ηεξ ηημήξ, απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ.  

Ε αλημιυγεζε ηςκ πνμζθενυμεκςκ ηημχκ ζα γίκεη ζε ζφγθνηζε με ημ παναηενεηήνημ ηημχκ 

ηεξ Γπηηνμπήξ Πνμμεζεηχκ Τγείαξ(εθυζμκ οπάνπεη), θαη ηεξ ηειεοηαίαξ (παμειυηενεξ) 

ηημήξ πανμπήξ ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ ζημ Κμζμθμμείμ. 

8.Ιεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή εηδμπμηεί εγγνάθςξ ημκ 

πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε («πνμζςνηκυ ακάδμπμ»), κα 

οπμβάιεη εκηυξ πνμζεζμίαξ, εκηυξ δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ 

έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ θαη ηα 

πνςηυηοπα ή ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1 ημο κ. 

4250/2014 (Α΄ 74) υιςκ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ημο άνζνμο 80, υπςξ θαζμνίδμκηαη 

εηδηθυηενα ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ, ςξ απμδεηθηηθά ζημηπεία γηα ηε με ζοκδνμμή ηςκ 

ιυγςκ απμθιεηζμμφ ηςκ άνζνςκ 73 θαη 74, θαζχξ θαη γηα ηεκ πιήνςζε ηςκ θνηηενίςκ 

πμημηηθήξ επηιμγήξ ηςκ άνζνςκ  75 έςξ 78, ημο Κ.4412/2016. Σα δηθαημιμγεηηθά 

οπμβάιιμκηαη ζηεκ ακαζέημοζα ανπή ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, μ μπμίμξ παναδίδεηαη ζημ 

ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ. 

Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνπμοκ ειιείρεηξ ζε αοηά πμο 

οπμβιήζεθακ, πανέπεηαη πνμζεζμία ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ κα ηα πνμζθμμίζεη ή κα ηα 

ζομπιενχζεη εκηυξ πέκηε (5) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ 

εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα παναηείκεη ηεκ ςξ άκς πνμζεζμία, 

εθυζμκ αηηημιμγείηαη αοηυ επανθχξ θαη θαη’ ακχηαημ υνημ γηα δεθαπέκηε (15) επηπιέμκ 

εμένεξ.  

9. Ηαηά ηε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ δηθαημφκηαη κα πανίζηακηαη μη πνμζθένμκηεξ ζημ 

δηαγςκηζμυ ή μη κυμημμη εθπνυζςπμη αοηχκ, πμο απαναίηεηα ζα πνέπεη κα έπμοκ κυμημμ 

παναζηαηηθυ εθπνμζχπεζεξ. 

10.Οη ηημέξ είκαη δεζμεοηηθέξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ. 

11.Γγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ δεκ απαηηείηαη θαηά ημ άνζνμ 72 ημο κ.4412. Ιε ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη ζηεκ έθδμζε εγγοεηηθήξ επηζημιήξ 

θαιήξ εθηέιεζεξ, ίζε με ημ 5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, πςνίξ κα οπμιμγίδεηαη μ ΦΠΑ.   

12.Γηα θάζε ζέμα πμο δεκ ακαθένεηαη νεηχξ ζηε δηαθήνολε, ηζπφεη ε θείμεκε Κμμμζεζία. 

13.ε πενίπηςζε φπανλεξ ηζυηημςκ /ηζμδφκαμςκ πνμζθμνχκ, ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ 

άνζνμ 90 παν 1 Κ.4412/2016. 

 

 

 

ΑΞΘΞΜ 3 

ΓΝΖΒΑΞΡΚΟΓΖΟ-ΝΘΕΞΩΙΕ-ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 

 

1. Ε ελυθιεζε ηίηιςκ πιενςμήξ ή ε είζπναλε απαηηήζεςκ απυ ημ Δεμυζημ θαη ηα 

Κ.Π.Δ.Δ (Σημμιυγηα ,δειηία απμζημιήξ ,απμδεηθηηθά θμνμιμγηθήξ θαη αζθαιηζηηθήξ 

εκεμενυηεηαξ, πνςηυθμιια μνηζηηθήξ πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ παναιαβήξ θ.ι.π) 

θαζμνίδμκηαη απυ ημ άνζνμ 200,Κ.4412/2016 θαη ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία υπςξ 

αοηή ηζπφεη. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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2. Ε οπμβμιή ημο ηημμιμγίμο δεκ μπμνεί κα γίκεη πνηκ ηεκ εμενμμεκία εθάζηεξ 

παναιαβήξ πνμμεζεοηέμο οιηθμφ, θαη ηεκ έθδμζε ημο ακηίζημηπμο πνςημθυιιμο. 

3. Σμκ  ακάδμπμ βανφκμοκ μη θναηήζεηξ:   
1. Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξωκήο πξν θόξωλ 

θαη θξαηήζεωλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξωκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ 

ηεο Γληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίωλ Σπκβάζεωλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4, 

Ν.4412/2016  όπωο ηζρύεη).  

2.  Χαξηόζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Γ.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο 

ηνπ ραξηνζήκνπ. 

3. Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, 

ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξωκαηηθήο  ζύκβαζεο, πξν θόξωλ θαη θξαηήζεωλ, 

ππέξ ηεο Αξρήο Γμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΦΓΚ 969/η. Β'/22.03.2017). 

4. Χαξηόζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Γ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ 

ραξηνζήκνπ. 

5. Κξάηεζε 2% ππέξ Ψπρηθήο Υγείαο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Ν. 3580/2007. 

 

4. Γπίζεξ, μ  ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με μεηαθμνηθά, δογηζηηθά, εθθμνηςηηθά θαη ιμηπά  

έλμδα μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ημο ζοκυιμο ηςκ οπενεζηχκ  θαη με υιεξ ηηξ κυμημεξ   

θναηήζεηξ ή εηζθμνέξ 

 5.Όιεξ μη θναηήζεηξ  οπμιμγίδμκηαη  επί  ηεξ θαζανήξ  αλίαξ, πςνίξ ΦΠΑ. 

   6.  8%  θυνμξ εηζμδήμαημξ, ζφμθςκα με ημ Κ.2198/94 επί ηεξ θαζανήξ αλίαξ (πνμ   

        ΦΠΑ) θαη μεηά ηεκ αθαίνεζε ηςκ παναπάκς θναηήζεςκ Θα πμνεγείηαη βεβαίςζε γηα   

       ηεκ παναθνάηεζε ημο θυνμο εηζμδήμαημξ. 

 

ΑΞΘΞΜ 4 

ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕ ΓΓΓΞΑΦΩΚ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

Ε Δηαθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ έπεη ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ηεκηνηθμφ 

Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Η.Ε.Ι.ΔΕ. ) ζημκ ηζηυημπμ 

ΔΖΑΤΓΓΖΑ, θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο Κμζμθμμείμο (www.gna-gennimatas.gr). 

 

ΑΞΘΞΜ 5 

ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

1. Οη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ υπςξ μνίδεη μ 

Κ.4412/2016(άνζνμ 97,παν.4),γηα πνμκηθυ δηάζηεμα δχδεθα (12) μεκχκ, πνμζεζμία πμο 

ανπίδεη απυ ηεκ επμμέκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

2. Πνμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενυμεκμο πνυκμο 

απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

3. Ε ηζπφξ ηεξ πνμζθμνάξ δφκαηαη κα παναηαζεί υπςξ μνίδεη μ Κ.4412/2016(άνζνμ 

97,παν.4). 



 

  

8 

 

4. Ακαθμίκςζε επηιμγήξ ακαδυπμο μπμνεί κα γίκεη θαη μεηά ηε ιήλε ηεξ ηζπφμξ ηεξ 

πνμζθμνάξ, δεζμεφεη υμςξ ημ δηαγςκηδυμεκμ ,μυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ απμδεπζεί. 

 

ΑΞΘΞΜ 6 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΝΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Σα ςυςτιματα που  απαρτίηουν τθν VoIP Σθλεφωνία είναι ςυςτιματα ολοκλθρωμζνων 

λφςεων και εφαρμογϊν τα οποία με τον ςυνδυαςμό τουσ παρζχουν: 

 Ενιαία φωνθτικι πφλθ του Νοςοκομείου και των διαφόρων τμθμάτων του 

 Ενιαία φραγι κλιςεων με χριςθ κωδικοφ PIN 

 Δυνατότθτα δρομολόγθςθσ των κλιςεων από τον οικονομικότερο πάροχο 

 φνδεςθ όλων των ISDNPRIκαι τθν μετατροπι τουσ ςε  SIPγια τθν εξυπθρζτθςθ 

των επιμζρουσ ςυςτθμάτων και Gateways. 

 φςτθμα FaxServer 

 φςτθμα CallCenterτου Νοςοκομείου εξυπθρετϊντασ τισ τθλεπικοινωνιακζσ 

υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου 

 φςτθμα κλιςεωσ τραυματιοφορζων 

 φςτθμα Dialerγια ενθμζρωςθ του προςωπικοφ του Νοςοκομείο ςε περιπτϊςεισ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 φςτθμα LogServerγια τθν καταγραφι των Logs των επιμζρουσ ςυςτθμάτων 

 φνδεςθ SIPTrunkκαι τθν κατανομι τουσ είτε ςε Gatewaysείτε ςε επιμζρουσ 

τθλεπικοινωνιακζσ λφςεισ 

 VPNServerμε το οποίο τα εςωτερικά του Νοςοκομείου μποροφν να λειτουργοφν 

εκτόσ αυτοφ με απόλυτθ αςφάλεια 

 Ενιαία διαςφνδεςθ και λειτουργία όλων των επί μζρουσ ςυςτθμάτων μζςω 

ISDNPRI, ISDNBRI, SIP και FXO  

 Απροβλθμάτιςτθ μεταφορά των VoIPπακζτων και τον διαχωριςμό τουσ από τα 

επιμζρουσ δεδομζνα ςε κομβικά ςθμεία του Νοςοκομείου. 
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Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ Δικτφου δεδομζνων: 

 ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

1. Να εντοπίηει βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ ΝΑΙ  

2. Να ρυκμίηει τον υφιςτάμενο δικτυακό εξοπλιςμό 
του Νοςοκομείου από τον οποίο διζρχεται το 
δίκτυο φωνισ 

ΝΑΙ 
 

3. Να δθμιουργεί VLANs και να πραγματοποιεί 
αλλαγι πολιτικισ με κανόνεσ όπου χρειάηονται και 
εγκρίνονται από τθν Τπθρεςία 

ΝΑΙ 
 

4. Να πραγματοποιεί επανεγκατάςταςθ firmware 
εφόςον απαιτείται κακϊσ και ρφκμιςθ ςχετικϊν 
παραμζτρων 

ΝΑΙ 
 

5. Να πραγματοποιεί ζλεγχο υλικοφ και ςυςτεμικοφ 
λογιςμικοφ 

ΝΑΙ  

6. Να αναλαμβάνει τθ δθμιουργία backups και 
αντίγραφων αςφαλείασ, 

ΝΑΙ  

7. Να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια του δικτφου φωνισ 
και δεδομζνων, 

ΝΑΙ  

8. Να δφναται θ Τπθρεςία μζςω του αναδόχου να 
αςκεί ζλεγχο του δικτφου,  

ΝΑΙ  

9. Να ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία για κάκε ενζργεια 
που κάνει παραδίδοντασ τεκμθριωμζνεσ εκκζςεισ 
για τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν 

ΝΑΙ 
 

10. Να μπορεί να παρζχει ςτθν Τπθρεςία αποτφπωςθ 
του δικτφου Φωνισ και δεδομζνων 

ΝΑΙ  

11. Να αναλαμβάνει τθν επζκταςθ του δικτφου τθσ 
VoIP τθλεφωνίασ και δεδομζνων με υλικά και 
προγραμματιςμοφσ παρζχοντασ λίςτα υλικϊν με 
τθν ςφμβαςθ και για τα οποία κα προςφζρει εφ 
όλθσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ δωρεάν 
αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ οφειλόμενθσ 
ςε καταςκευαςτικό ελάττωμα 

ΝΑΙ 

 

12. Παροχι τουλάχιςτον 17 ωρϊν ανά μινα για τισ 
άνωκεν εργαςίεσ  

ΝΑΙ  

13. Σο Νοςοκομείο ςτθν υφιςτάμενθ ετιςια 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ, να ενταχκοφν ςτθν 
ετιςια ςφμβαςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ : Α. Παροχι 
τουλάχιςτον 3 ωρϊν εργαςίασ ανά μινα για χριςθ 
τουσ από το Νοςοκομείο ςε αλλαγζσ, νζουσ 
προγραμματιςμοφσ και ελζγχουσ τθλεφωνικϊν 
ςυςκευϊν. Β. Παροχι τουλάχιςτον 17 ωρϊν ανά 
μινα για τισ αναφερκείςεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 
του δικτφου VoIP φωνισ για τθν υποςτιριξθ του 
και ουςιαςτικά πρόκειται για ςυντιρθςθ όλου του 
δικτφου του Νοςοκομείου 

ΝΑΙ 
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Ειδικοί όροι: 

 ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

1. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ 24 ϊρεσ τθν θμζρα, 7 μζρεσ 
τθν εβδομάδα, 365 θμζρεσ τον χρόνο (365x7x24) 
με κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα επζμβαςθ και 
ςυνεχισ εργαςία για τθν επίλυςθ του αιτιματοσ 
ανεξαρτιτωσ θμζρασ και ωραρίου 

ΝΑΙ 

 

2. Απόκριςθ εντόσ 2 ωρϊν με εξ’ αποςτάςεωσ 
επίςκεψθ ι εντόσ 4 ωρϊν με επιτόπια επίςκεψθ 

ΝΑΙ  

3. Παροχι 3 ωρϊν εργαςίασ μθνιαίωσ για νζεσ 
παραμετροποιιςεισ και ρυκμίςεισ ςτουσ 
εξοπλιςμοφσ του Πίνακα Τποςτθριηόμενου 
Telecom Εξοπλιςμοφ για τα τθλεπικοινωνιακά 
ςυςτιματα κακϊσ και τουλάχιςτον 17 ωρϊν 
εργαςίασ μθνιαίωσ για το δίκτυο VoIP 

ΝΑΙ 

 

4. Οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ που 
οφείλονται ςε αςτοχία υλικοφ παρζχονται δωρεάν 
για τα προϊόντα του Πίνακα Τποςτθριηόμενου 
Telecom Εξοπλιςμοφ για τα τθλεπικοινωνιακά 
ςυςτιματα 

ΝΑΙ 

 

5. Για οποιαδιποτε άλλθ εργαςία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εργαςιϊν για τθν 
αποκατάςταςθ βλάβθσ που δεν οφείλεται ςε 
αςτοχία υλικοφ, θ αξία τθσ ϊρασ εργαςίασ ανά 
εξειδικευμζνο άτομο κα είναι προςυμφωνθμζνθ 
κακ’ όλθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

ΝΑΙ 

 

Η ζκταςθ των υποχρεϊςεων τθσ Υπθρεςίασ 

Συντιρθςθσ δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 

 

6. τθ ςυντιρθςθ Εξοπλιςμοφ που ζχει υποςτεί ηθμία 
λόγω κακισ χριςθσ, αμζλειασ, μθ κατάλλθλων 
περιβαλλοντολογικϊν ςυνκθκϊν, πυρκαγιάσ, 
πλθμμφρασ, κεραυνοφ, ατυχιματοσ, ζκρθξθσ, 
κεομθνίασ ι παρόμοιων ςυμβάντων ι από 
παρζμβαςθ μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων εκτόσ 
του υποψθφίου αναδόχου 

ΝΑΙ 

 

7. τθ ςυντιρθςθ πικανϊν προβλθμάτων του 
Εξοπλιςμοφ που οφείλονται ςτθν μθ 
εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ λογιςμικοφ παραγωγισ 
τρίτου ι ςτθ ςφνδεςθ μθ εγκεκριμζνων 
τερματικϊν 

ΝΑΙ 

 

8. τθ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ ειδικϊν εφαρμογϊν που 
ζχει αναπτυχκεί από τον Πελάτθ με 
εξουςιοδότθςθ τθσ Εταιρίασ 

ΝΑΙ 
 

9. Σθλεφωνικζσ υςκευζσ και εξοπλιςμοί που δεν 
ζχουν προμθκευτεί και παραμετροποιθκεί για τισ 
ανάγκεσ τθσ VoIP Σθλεφωνίασ 

ΝΑΙ 
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 ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

10. Σο κόςτοσ του εξοπλιςμοφ και των όποιων 
ανταλλακτικϊν χρειαςτοφν για τθν αποκατάςταςθ 
τθσ βλάβθσ θ οποία δεν οφείλεται ςε αςτοχία 
υλικοφ του πίνακα υποςτθριηόμενου Telecom 
εξοπλιςμοφ  δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο τίμθμα 
τθσ ςφμβαςθσ. Μόνο ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ 
οφείλεται ςε αςτοχία υλικοφ του Πίνακα 
Τποςτθριηόμενου Εξοπλιςμοφ  τα ανταλλακτικά 
κακϊσ και οι εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ κα παρζχονται δωρεάν 

ΝΑΙ 

 

11. Ο προσ υποςτιριξθ εξοπλιςμόσ πρζπει να 
διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ. Σα μθχανιματα, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, 
πρζπει να είναι καλά ςτερεωμζνα ςε ικρίωμα 
εντόσ ειδικοφ χϊρου με ςτακερι κερμοκραςία 
από 15 ζωσ 40 βακμοφσ κελςίου, χωρίσ υγραςία, 
κάτω από ςτακερι και αδιατάρακτθ ροι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, με πιςτοποιθμζνθ γείωςθ, 
με πιςτοποιθμζνθ αντικεραυνικι και αντι-
χπερταςικι προςταςία ςε όλεσ τισ γραμμζσ 
κζντρου πόλεωσ κακϊσ και ςτισ γραμμζσ ςφνδεςθσ 
του μθχανιματοσ με άλλα μθχανιματα και χωρίσ 
να επεμβαίνουν ςε αυτόν μθ εξουςιοδοτθμζνα 
άτομα εκτόσ του υποψθφίου αναδόχου 

ΝΑΙ 

 

12. Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ δεν 
προκακορίηεται διότι υφίςτανται αςτάκμθτοι 
παράγοντεσ όπωσ θ ςοβαρότθτα και θ ζκταςθ τθσ 
βλάβθσ, θ ανωτζρα βία, θ άμεςθ διακεςιμότθτα 
ανταλλακτικϊν κλπ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε θ βλάβθ 
να αποκακίςταται το ςυντομότερο 

ΝΑΙ 

 

13. Οι τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ δεν υπόκεινται ςε 
ςυντιρθςθ 

ΝΑΙ  
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Πίνακασ Τποςτθριηόμενου Telecom Εξοπλιςμοφ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Είδος Ποσότης

1 iBooster	LR 2

2 iBooster	MR 3

3 iBooster	C 1

4 Blaze	5000 4

5 VG7000 2

6 VG5000 5

7 A-OLE	GATEWAY 2

8 A-OLE	FAX	SERVER 51

9 A-OLE	DIALER 1

10 ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΑ 75

11 TR-NET3300 6

12 A-OLE	VOIP	Firewall 1

13 PE6SP 2

14 VFXTH0024 1

15 TR-CNCT 26

16 TR-NET	3224 7

17 TR-NET	208 2

18 TR-NET	37500 1

19 COMSAT	ISDN	BASIC	PRO 2

20 ZD1205 1

21 R300 6

22 R500 1
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Πίνακασ Τποςτθριηόμενου Δικτυακοφ Εξοπλιςμοφ Εξοπλιςμοφ 
 

  ΣΤΠΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ     

Description: 
ProCurve J9021A Switch 2810-24G, 

revision N.11.15, ROM N.10.01 
(/sw/code/build/bass(bh2)) 

    

Description: 
ProCurve J8693A Switch 3500yl-48G, 

revision K.14.41, ROM K.12.21 
(/sw/code/build/btm(t4a)) 

    

Description: 
Ethernet Routing Switch 2526T         

HW:02       FW:1.0.0.9   SW:v4.0.0.000 
BN:00 (c) Nortel Networks 

    

Description: 
HP J4813A ProCurve Switch 2524, revision 

F.05.17, ROM F.02.01  
(/sw/code/build/info(s02)) 

    

Description: 
ProCurve J9022A Switch 2810-48G, 

revision N.11.06, ROM N.10.01 
(/sw/code/build/bass(bh2)) 

    

Product: ProCurveSwitch 5406zl (J8697A)     

Description: model:9940 version:1.530021      

Description: 
ProCurve J9022A Switch 2810-48G, 

revision N.11.06, ROM N.10.01 
(/sw/code/build/bass(bh2)) 

    

Description: 
ProCurve J4903A Switch 2824, revision 

I.08.98, ROM I.08.07 
(/sw/code/build/mako(ts_08_5)) 

    

Description: Lantronix UDS1100 V6.6.0.1 (080808)     

Description: Nortel Passport-8310 (4.0.0.0) MachineName: CORE_GENNIMATA_ERS_8300 

ModelName NPort 5110     

Description: HP 1x8 G2 AUTOLDR       

Description: 
ProCurve J9022A Switch 2810-48G, 

revision N.11.06, ROM N.10.01 
(/sw/code/build/bass(bh2)) 

    

Description: CiscoCatalyst 2960s     

Description: CiscoCatalyst 2960 X series     
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Description: Linksys SR224G     

FiberOptic Πολφτροπεσ Οπτικζσ Κνεσ     

Cable Καλωδίωςθ CAT 5e & CAT 6.     

 

Για τθν διατιρθςθ αποκικθσ κρίςιμων ανταλλακτικϊν για χριςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ, 

απαιτοφνται από τον ανάδοχο τα ακόλουκα:  

1. Μία gatewayVG7000  
2. Μία gatewayVG5000 24 PORTSFXO 
3. Μία gatewayVG5000 24 PORTSFXS 
4. ΖνασServera-oleμε 8 PRI 
5. Ζνασ  FAXSERVER ίδιασ δυναμικότθτασ με τον υπάρχοντα 
6. Ζνα ςφςτθμα Blaze 5000 με άδεια για 200 χριςτεσ 

 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα παρζχει τιμοκατάλογο του εξοπλιςμοφ 

(Σθλεφωνικϊν υςκευϊν IP, Καρτϊν PRIδιαςφνδεςθσ κλπ), προκειμζνου να είναι 

προςυμφωνθμζνεσ οι τιμζσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ που δεν επιςκευάηεται. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα παρακζςει και πίνακασ κόςτουσ Ανκρωποϊρασ/ Ανκρωπομινα, για 

εργαςίεσ που τυχόν παραςχεκοφν εκτόσ του ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ ςε θμζρεσ κακθμερινζσ, 

αργίεσ αλλά και κατά νυχτερινό ωράριο. 

 

Θ Επιτροπι 

 

 

Νικόλαοσ Π. Σςϊλθσ 

 

 

Ελζνθ Μυρίλλα 

 

 

Γεϊργιοσ Θανάςασ 
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ΑΞΘΞΜ 7 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ  

φμθςκα με ημκ Κ.4412 άνζνμ 103, μ «πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ» οπμπνεμφηαη κα 

οπμβάιεη, εκηυξ πνμζεζμίαξ (10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ έγγναθεξ 

εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ θαη ηα πνςηυηοπα ή 

ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 1 ημο Κ.4250/20174 ηα 

θάηςζη δηθαημιμγεηηθά θαηαθφνςζεξ : 

  

Α) ΦΓΗ ζύζηαζηπ και ΦΓΗ ζργκοόηηζηπ ηηπ εηαιοείαπ 

Β) Φξοξλξγική και αζθαλιζηική εμημεοόηηηα, ηζπφμοζεξ θαηά ηεκ εμένα απμζθνάγηζεξ 

ηςκ πνμζθμνχκ, ηυζμ γηα ηε θφνηα αζθάιηζε, υζμ θαη ηεκ επηθμονηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίτζη ηεξ ανμυδηαξ θαηά πενίπηςζε δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ, απυ ηεκ 

μπμία κα πνμθφπημοκ μη ηοπυκ μεηαβμιέξ, πμο έπμοκ επέιζεη ζημ κμμηθυ πνυζςπμ θαη ηα 

υνγακα δημίθεζεξ αοημφ. 

Δ) Απόζπαζμα Νξιμικξύ Ιηηοώξρ, έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο, πνηκ 

απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ςξ άκς έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη 

δεκ έπμοκ θαηαδηθαζζεί με αμεηάθιεηε δηθαζηηθή απυθαζε γηα: 

1) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ απυθαζεξ 

–πιαίζημ 2008/841/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 24εξ Οθηςβνίμο 2008, γηα ηε 

θαηαπμιέμεζε ημο μνγακςμέκμο εγθιήμαημξ. 

2) δςνμδμθία, υπςξ αοηή μνίδεηαη ακηίζημηπα ζημ άνζνμ 3 ηεξ ζφμβαζεξ πενί ηεξ 

θαηαπμιέμεζεξ ηεξ δηαθζμνάξ ζηεκ μπμία εκέπμκηαη οπάιιειμη ηςκ Γονςπασθχκ 

Ημηκμηήηςκ ή ηςκ Ηναηχκ – μειχκ ηεξ Έκςζεξ θαη ζηε πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 2 ηεξ 

απυθαζεξ-πιαίζημ 2003/568/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 22αξ Ζμοιίμο 2003, γηα ηε 

θαηαπμιέμεζε ηεξ δςνμδμθίαξ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα, θαζχξ θαη υπςξ μνίδεηαη ζηε 

θείμεκε κμμμζεζία ή ζημ εζκηθυ δίθαημ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 

3) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ 

μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ, υπςξ θονχζεθε με ημ 

Κ.2803/2000 

4) Σνμμμθναηηθά εγθιήμαηα ή εγθιήμαηα ζοκδευμεκα με ηνμμμθναηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, 

υπςξ μνίδμκηαη, ακηηζημίπςξ, ζηα άνζνα 1 θαη 3 ηεξ απυθαζεξ –πιαίζημ 2002/475/ΔΓΤ 

ημο ομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ζμοκίμο 2002, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ ή εζηθή 

αοημονγία ή ζοκένγεηα ή απυπεηνα δηάπναλεξ εγθιήμαημξ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 4 

αοηήξ 

5) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ ή πνεμαημδυηεζε ηεξ 

ηνμμμθναηίαξ, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 1 ηεξ μδεγίαξ 2005/60/EK ημο ομβμοιίμο ηεξ 

26εξ Οθηςβνίμο 2005, ζπεηηθά με ηεκ πνυιερε πνεζημμπμίεζεξ ημο πνεμαημπηζηςηηθμφ 

ζοζηήμαημξ γηα ηε κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ θαη ηε 

πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ, ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ 

Κ. 3691/2008 
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6) Παηδηθή Γνγαζία θαη άιιεξ μμνθέξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 2 

ηεξ Οδεγίαξ 2011/36/ΓΓ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ηεξ ομβμοιίμο ηεξ 5εξ 

Απνηιίμο 2011, γηα ηε πνυιερε θαη ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ θαη γηα ηεκ 

πνμζηαζία ηςκ ζομάηςκ ηεξ, θαζχξ θαη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 

2002/629/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο, ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ Κ. 

4198/2013. 

Ε οπμπνέςζε απμθιεηζμμφ μηθμκμμηθμφ θμνέα εθανμυδεηαη επίζεξ υηακ ημ πνυζςπμ εηξ 

βάνμξ ημο μπμίμο εθδυζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε είκαη μέιμξ ημο 

δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ ιυγς μηθμκμμηθμφ θμνέα ή έπεη 

ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ.  

Τπυπνεμη ζηεκ πνμζθυμηζε πμηκηθμφ μεηνχμο ή άιιμ ηζμδφκαμμ έγγναθμ ανμυδηαξ 

δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ είκαη: 

 θοζηθά πνυζςπα 

 μμυννοζμμη εηαίνμη θαη δηαπεηνηζηέξ Ο.Γ. θαη Γ.Γ. 

 δηαπεηνηζηέξ Γ.Π.Γ. 

 Πνυεδνμξ θαη  Δηεοζφκςκ φμβμοιμξ γηα Α.Γ. 

 Πνυεδνμξ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο οκεηαηνηζμμφ 

ε θάζε άιιε πενίπηςζε κμμηθμφ πνμζχπμο, μη κυμημμη εθπνυζςπμί ημο. 

Γ) Νιζηξπξιηηικό αομόδιαπ δικαζηικήπ ή διξικηηικήπ Αοςήπ, έθδμζεξ ημο ηειεοηαίμο 

ελαμήκμο πνηκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ απυ ηεκ Ακαζέημοζα, απυ 

ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη μ οπμρήθημξ Πνμμεζεοηήξ : 

 δεκ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηχπεοζεξ 

 δεκ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζε 

ΟΠ) Βεβαίτζη εγγοαθήπ ζηξ αμηίζηξιςξ επαγγελμαηικό επιμεληηήοιξ. 

Δ) Όηακ μη πνμζθένμκηεξ δεκ ζα θαηαζθεοάζμοκ μη ίδημη ημ ηειηθυ πνμσυκ ζε δηθή 

ημοξ επηπεηνεμαηηθή μμκάδα, δήλτζη πμο ζα δειχκμοκ ηεκ επηπεηνεμαηηθή μμκάδα 

ζηεκ μπμία ζα θαηαζθεοαζηεί ημ πνμζθενυμεκμ πνμσυκ θαη ημκ ηυπμ εγθαηάζηαζήξ ηεξ. 

Ε) Νιζηξπξιηηικά ζήμακζεξ CE (μδεγία 93/42/ΓΟΗ), χζηε κα ηθακμπμημφκηαη μη 

ακηίζημηπεξ απαηηήζεηξ ηςκ ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ.  

Θ) Κόμιμη ενξρζιξδόηηζη γηα ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ή ηεξ αίηεζεξ ζομμεημπήξ, 

εθυζμκ οπμβάιιεηαη απυ ηνίημ. 

     Σα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά πνμζθμμίδμκηαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, μ μπμίμξ 

παναδίδεηαη εμπνυζεζμα ζημ ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ. 

     Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνλμοκ ειιείρεηξ ζε αοηά πμο 

οπμβιήζεθακ, πανέπεηαη πνμζεζμία ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ κα ηα πνμζθμμίζεη ή κα ηα 

ζομπιενχζεη εκηυξ επηά (7) εμενχκ απυ ηε θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ έγγναθεξ 
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εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα παναηείκεη ηεκ ςξ άκς πνμζεζμία, 

εθυζμκ αηηημιμγείηαη αοηυ επανθχξ θαη θαη΄ ακχηαημ υνημ γηα δεθαπέκηε (15) εμένεξ. 

     Ακ, θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ δηαπηζηςζεί υηη ηα ζημηπεία πμο 

δειχζεθακ είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη, με 

ηεκ επηθφιαλε ημο άνζνμο 104 ημο Κ. 4412/16, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ 

ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο (εάκ πνμβιέπεηαη απυ ηε ζπεηηθή δηαθήνολε) θαη ε 

θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηαη πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ 

ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, βάζεη ηςκ εηδηθυηενςκ θνηηενίςκ ακάζεζεξ 

πμο έπμοκ ηεζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή. Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ 

οπέβαιε αιεζή ή αθνηβή δηθαημιμγεηηθά, ε δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη. 

     Ε δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε ζφκηαλε 

πναθηηθμφ απυ ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ θαη ηε δηαβίβαζε ημο θαθέιμο ζημ 

απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα ηε ιήρε απυθαζεξ είηε γηα ηε θήνολε 

ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο ςξ έθπηςημο είηε γηα ηε μαηαίςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ, είηε γηα ηε 

θαηαθφνςζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.   

 

ΑΞΘΞΜ 8 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

 

1. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε οπεφζοκε δήιςζε ΣΓΤΔ ζα ζοκηάζζεηαη ακάιμγα με ηε κμμηθή 

μμνθή ηςκ ζομμεηεπμοζχκ επηπεηνήζεςκ,απυ έθαζημ ανμυδημ πνυζςπμ ή εθπνυζςπμ 

ελμοζημδμηεμέκμ θαηάιιεια γηα ηεκ πνάλε αοηή (με πνμζθυμηζε ακηίζημηπεξ 

ελμοζημδυηεζεξ),ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 1(αα θαη 1(ββ) ημο άνζνμο 73 ημο 

Κ.4412/2016. 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221992] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Μεσογείων 154, Αθήνα Σ.Κ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΗΩΓΡΑΦΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ] 

- Σθλζφωνο: *2132033933] 

- Θλ. Σαχυδρομείο: *e.zografakis@gna-gennimatas.gr]] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV):ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ , «ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»                                            ] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: (…………………………………) 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *υπθρεςίεσ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):     

[24-2Ε/2019] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. Σαχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

 

 

 

 

 

 



 

  

20 

 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

Α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

 

Α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. Σαχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

Γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι 
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

12) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ 

μζλοσ εγκατάςταςισxxxii
; Σου: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

  

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxiv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxxxv, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxxxvi όςον αφορά το 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxxxvii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxxxviii, αναφζρετε για 

το κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxxxix 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xl 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxli, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlii. 

Β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι 

απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

           ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ       

              

  

                                                                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ       

                                                         

                                                                                                   ΑΝΝΑ ΜΑΪΝΑ               
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xii

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και 

τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 

και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
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ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxiv
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxv
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xxxvi
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο 

πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxvii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του 

εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxviii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xl
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xli Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlii Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

  

  


